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  املرتل  شجرة

  ألربتو مورافيا"

 وفاء شوكت.ت 

اخلالفات بني أوديناتو وزوجته كارينا، تتواصل حول مالءمة العيش وسط الطبيعة، أو  كانت
 كان أوديناتو، وهو رجل نظام ودراسة، مييل إىل حياة. األبنية اليت يشيدها اإلنسان وسط

ممارسة  أما كارينا، فكانت حتب. عة وألغازهامتحضرة، بيتية، مدنية، بعيدة عن عنف الطبي
السري عاريةً على  التمرينات الرياضية يف اهلواء الطلق، والسباحة، والشمس، والغابات، وحتب

يبقيانه دائماً يف حدود  وإذا ما كنا نريد سحب الرتاع الذي. الشاطئ، ومثل ذلك من األمور
عقالنية، وإنسانية، مدنية، اخل؛ وإن  ل حضارةًالعواطف الزوجية، أمكننا القول، إن الزوج ميثِّ

هذه العائالت الربجوازية جماات صغرية جداً مماثلة  وحتدث أحياناً يف. الزوجة متثَّل العكس متاماً
   .بكثري ختفي وراءها جماات أكرب

يح صح. احلميمية الزوجية وباملقابل، كما سبقت أن قلنا، كان الرتاع ينحصر دائماً يف حدود
   تاماً تقريباً بينهما، أما مل يكونا متفقني حول هذا التفصيل، لكن الوفاق كان

 وكان كل شيء يسري دائماً على ما يرام، لو مل تربز فجأةً مشكلة الشجرة. باقي األمور حول
   .املزعجة

بني  ، منوكان يف الشقة. الزوجان ميسورين بل ثريان، يسكنان يف مبىن قدمي وسط املدينة كان
املرتل  واحلال أن كارينا وجدت أن زوجها، وقد عادت إىل. غرف أخرى، قاعة استقبال فسيحة

أو باألحرى، شجرية  ،(2(، لقطع جنبة )1(بعد ظهر يومٍ من األيام، يستعد، وهو مسلَّح بسطام 
ز اإلمرباطوري، وصوان املدفأة ذات الطرا ال تزال لينة، منت، فجأةً، يف زاوية قاعة االستقبال، بني

) 3" (سيفر"بالتماثيل الصغرية الثقيلة الزخرف، وأواين  املائدة، طراز لويس اخلامس عشر، اململوء
وهي نبتة مل ترها زوجة أدويناتو أبداً من قبل هي . الشجرية اآلن متراً اخلزفية؛ كان طول النبتة أو

من  وبرٍ قليل من جهة، ومائلة إىل البياضومستقيمة، أوراقها كبرية وخضراء، المعة وذات  طويلة
الدلب  لكن بدالً من رأس ورقة. باختصار، أوراق شبيهة جداً بأوراق الدلب. اجلهة األخرى

قلب، لـه رأسان،  الذي جيعلها تشبه غالباً يداً أصابعها متباعدة، كانت هذه األوراق على شكل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://nj180degree.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://nj180degree.com


http://medaad.wordpress.com 
 

2 
 

حيفرمها العشاق يف قشر الشجر  لقلبني الذينأو باألحرى قلبان ذائبان يف واحد، يشبهان بالضبط ا
وباإلمكان رؤية . تنبثق من األرض املربقشة كانت هذه الشجرية. وجيمعاما بسهمٍ واحد خيترقهما

   .لوحتني صغريتني منها، بوضوح اجلذور اللينة وقد غمست حلاها بني

 دوانية، ضد النبتة الصغريةاملرأة صرخةً وهي ترى أوديناتو يشهِر السطام، بطريقة ع أطلقت
صوان املائدة  الناعمة؛ فتدخلت يف الوقت املناسب، لتحول اجتاه الضربة، اليت وقعت أخرياً على

ومثلما : حاميةً بينهما وتبع ذلك مشادةً. طراز لويس اخلامس عشر، حمطَّمة واجهته الزجاجية
ذات معىن بذاا، الفرصة  نت غريحيدث دائماً يف مثل تلك احلاالت، أعطت الشجرة، اليت كا
أنه جيب اقتالع النبتة، اليت، برأيه،  إلطالق العديد من األحقاد املكبوتة؛ كان أوديناتو يصر على

تلومه على كراهيته املعتادة للطبيعة، وتصرخ  وكارينا. ال تنسجم مع طراز الديكور يف القاعة
لكن، أال .. كرة ختطر ببالك هي قطعهافإن أول ف هذه هي حقيقتك، حني ترى شجرةً: "قائلة

أوديناتو على ذلك بأنه ال ميلك شيئاً ضد األشجار؛ إال أن  وجييب" تعرف أن األشجار مقدسة؟
هذا دون األخذ باحلسبان وجود فرق بني شجرة . يشكِّل عائقاً كبرياً وجود شجرة يف املرتل

انت أوراقها تتوج رؤوس احملاربني كانت شجرة سنديان، وهي شجرة نبيلة، ك فليتها: وأخرى
 ، أو شجرة الزيتون الورعة واملساملة،)وهي شجرة ربات الفن(شجرة الغار املقدسة  القدامى، أو

اية العام  أو شجرة سرو جنائزية لكن حاملة، أو حىت، وملَ ال، شجرة صنوبر، نستطيع تزيينها يف
وأي شجرة قذرة  هللا وحده يعلم من أين خرجت،أما هذه الشجرة، فا. بالشموع وأكاليل الزهر

   :وترد زوجته قائلة. هي

صامتة،  إا... أخرياً، ملَ تزعجك؟ إا ال تعوي مثل الكلب، وال توسخ املكان مثل الطري لكن،"
السطام إىل املدفأة، وهو  وبدأ أوديناتو، بعد أن عاد)." 4(ال، ال، إنه حقاً رأي قَبلي .. حمتشمة

. حتت شتائم زوجته، باجتاه مكتبه ض على وجود الشجرة يف مرتلـه، بالتراجع شيئاً فشيئاً،يعتر
تزداد تسلُّطاً، بشرط، كما كان من عادته أن  كان يستسلم دائماً تقريباً أمام كارينا، اليت كانت

ناتو وهكذا، فتح أودي. عدا ذلك، تستطيع فعل ما تريده يقول، أال حتشر أنفها يف كتبه، ويف ما
ردد بصرامة شديدة، أنه ال حيبذ إطالقاً قصة الشجرة هذه،  باب مكتبه يف ذلك اليوم، بعد أن

   .واختفى بداخله

 كارينا طوال بعد ظهر اليوم ذاته وهي تقرأ مؤلَّفات يف علم النبات، وتبحث يف مسألة أمضت
لون  يف كوا شجرة، ألن النوع الذي ميكن أن تنتمي إليه هذه الشجرة الغامضة؛ ليس مثة شك
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األوراق  ويسمح شكل الورقة، من جهة أخرى، بتصنيفها بالتأكيد بني. اجلذع وقوامه خشبيان
تسمية الشجرة باسمٍ  حىت اآلن، كانت كارينا يف وضعٍ حسن؛ أما. العريضة ذات الورقية النافضة

ةً سريعة النمو، ألن كارينا شجر والبد أن تكون، على الرغم من ذلك،. فأمر مستحيل البت فيه
متَّ يف قاعة االستقبال وقد منت، يف ليلة واحدة  مل تذكر رؤيتها ليلة البارحة خالل استقبالٍ صغري

كارينا أنه يف معدل كهذا سيصل طول الشجرة إىل ثالثة  وحسبت. فقط، ما يقارب نصف املتر
ر، وهي تقوم بأحباثها، لتداعب أوراق وكانت تقف، من وقت إىل آخ .أو أربعة أمتار، يف أسبوع

 لكن كارينا كانت. املساء، رفض أوديناتو املتذمر أن يتكلَّم مع زوجته، عمداً ويف ذلك. الشجرة
   .تفكِّر يف شجرا، وتشعر بأا سعيدة

ذلك،  كانت الشجرة تنمو، وتقتضي احلال قول. األيام التالية، تأكْدت تكُّهنات كارينا بدقة ويف
اجلذع خشبياً  وأصبح. وأصبحت نبتة املرتل باألمس، شجرية يف صباح اليوم التايل. رعة كبريةبس

. األخضر النبايت بشكلٍ جلي عند األسفل، قائماً حنو األعلى، وأخذ لون القشرة البين يطرد اللون
ىل ليف لدن حتول اللُّب الطري فيه إ األكرب منها تثخن، واألصغر: حىت األغصان اكتسبت شكالً

كانت كارينا يف . الصوان، وكان باألمس ال ميسه ووصل غصن من أغصاا إىل. مغطى بالقشر
مع أنه ردد أن هذا الشيء سوف لن يتأخر يف خلق  أوج سعادا، وأخطر أوديناتو نفسه،

وهو يصرف خاطئة يف ديكور قاعة االستقبال، أخطر لالعتراف،  املشاكل، اليت أمهُّها إدخال نوتة
   .مجيلة بأسنانه، بأا كانت شجرية

" البخارى" فطوت سجادة. ذلك اليوم، مل تم كارينا، وقد أثارا احلماسة، إال بالشجرة ويف
ذهبت لتحضر مرشة،  اليت كانت ترسل رأسها يف الزاوية، وانتزعت ورقتني عفنتني، بالطبع، مث

واختفت، وهي إشارة صرحية إىل  ربكة شيئاً فشيئاًصغرت ال. وضعت مستنقعاً حقيقياً على األرض
   .أن الشجرة شر كامل

 كان اجلذع، الذي هو حبجم ساق،. هذه البدايات السعيدة، مل تفعل الشجرة سوى النمو بعد
هيئتها  واختَّذت القشرة. ينتصب تقريباً حىت منتصف اجلدار، بميالن قليل حنو مركز الغرفة

السماء، قريبة جداً  النهائية، قشرة ناعمة، عسلية، فاحتة، بيضاء هنا، صفراء هناك، وأعلى بزرقة
أحدها إىل جهة الصوان،  مييل. كان للشجرة أربعة أغصان رئيسية. من قشرة األوكاليبتوس

فأة، حيث كانت والثاين مييل جلهة املد .مخفياً خبط غري متوقَّع، الزجاج الذي كسره أوديناتو
، إا ختتفي اآلن، يف اخلضرة؛ "اإلمرباطوري"الطراز  املرآة املتحركة، اليت تزين الساعة ذات
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أكثر حرية يف التمدد على راحته، تتقدم أوراقه تقريباً إىل وسط  والثالث، األكرب رمبا، ألنه كان
باختصار، كانت . زاوية السقف والرابع أخرياً، يقف عمودياً، وينسحق على قاعة االستقبال،

   .تتنامى الشجرة

النساء  وأتت. كارينا، وهي يف قمة سعادا صديقاا احلميمات جداً، لتأتني لتأمل الشجرة ودعت
يتعلَّق بنبتة  ميلؤهن الفضول، ألن مسعن احلديث عن الشجرة بغموض، ويعتقدن حقيقةً أن األمر

العادية اليت تضعها السيدات  ختصار بذاك النوع من النباتات، وبا)6" (أزالية"أو ) 5" (فوشية"
وجدن أا شجرة حقيقية، هلا جذور،  لكنهن جتمدن عندما. يف أصيص، يف زوايا قاعة االستقبال

لذا، . يف زمن احلداثات الغريبة هذا وجذع، وأغصان، وكل شيء، ابتكار فريد يف نوعه، حىت
وأخرياً، مل تعد تلك . كالمياً، بل عقلياً أيضاً د، وليس فقطسكنت بضع ثوان، من الذهول واحلس

بعد خروجهن من مرتل كارينا، استعدن شجاعتهن . مباذا يفَكِّرن الثرثارات يعرفن ماذا يقُلْن أو
. الشجرة مل تكن هذا الشيء اخلارق، بالدرجة اليت تصورا صاحبة املرتل وقُلْن يف أنفسهن إن

 سناً، كانت شجرة، وإذاً؟ كان من األطرف لو وجد يف قاعة االستقبال، ماح: "إحداهن وقالت
إا ثابتة مثل  مباذا تفيد الشجرة؟: "وأضافت امرأة أخرى". أو شبل داجن) 7(أدراين أنا؟ مطْيرة 

كارينا استخدامها  ، وليس باستطاعتنا القول إن بإمكان)8(صخرة، صامتة مثل مسك الشبوط 
كال، إا : "الشريرات قائالت وختمت. فجدران املرتل تقوم بتلك املهمة. مسللوقاية من الش

   .ذوقها مريب: شذوذ حقيقي، بل أكثر من ذلك

اجلذع  وازداد ميالن. أسبوع، بلغ قطر الشجرة البالغة اآلن متراً ونصف املتر عند القاعدة بعد
لتستحوذ على  ، بل ذراعيها،حنو وسط الغرفة، حىت ليقال إن الشجرة كانت متد ليس أغصاا
وتنغرز جذورها ). 9(اسي  الغرفة، ولون القشرة الفاتح واللَّحمي يؤكِّد هذا الشعور احليواين

كانت كارينا، وهي . رافعةً وقالبةً إياها الضخمة وامللتوية، مثل املخالب بني لوحيات األرضية،
   .بأكملها فريسة هلوى شجرا، قد أخلت قاعة االستقبال

العارية، املغطاة  من الغريب حقاً الدخول إىل هذه القاعة الكبرية، وال جند بني جدراا األربعة كان
ألخطبوط نبايت، بأذرعها  بالورق املوشى، سوى شجرة ضخمة، وحيدة ومنفية يف زاوية، مماثلة

كان هذا الكائن . الكتشاف السقف الكثرية الورق، املمدودة لتعج يف هذا احليز أو املنتصبة
واحلال أن أوديناتو، شرط . كئيبٍ وحانق الضخم املهيب، يدهش بأنه ال ينطق، وال ينادي بصوت
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كان يطلق مكبوتاته خفيةً جالساً مع أحد أصدقائه يف  لكنه. تركه وشأنه، مل يعد يزعج زوجته أبداً
   :مكتبه، ويقول

 األشجار يف الغابة،... شيء مكانهألين أعترض على الشجرة حبد ذاا، لكن لكل  ليس"
   الطبيعة داخل ماذا تعين شجرة يف قاعة االستقبال؟ هذه الطريقة يف رز.. واإلنسان يف مرتله

بالنباتات، رمبا ألم ال يزالون يذكرون  إن الشماليني ميلؤون منازهلم... املنازل، هي حداثة مشالية
أما حنن، فإننا ننتمي .. فيه، يف جتويف شجرة البلوط الزمن، القريب العهد، الذي كانوا خيتبئون

يبدأ الريف .. مدننا مصنوعة من احلجارة... الغموض أو العدوى وال حنتمل... إىل حضارة أقدم
لكن أصدقاءه كانوا . هكذا كان يوضح فكرته، بوقار!..." اجلدران خارج األسوار، وليس ضمن

   .جته، كما يقال، هي اليت ترتدي البنطال يف مرتلهإنه رجل ضعيف، وإن زو يقولون فيما بينهم

الزوجني، تبعتها فرقعة كمية  أخرياً، ويف ليلة مجيلة من ليايل ذاك الصيف، أيقظت فرقعة رهيبة
رأياه من خالل فتحة كبرية يف  ركضا حنو قاعة االستقبال، وأول شيء. كبرية من األنقاض

لتقبلّ جذع شجرا العزيزة شجريت  وهي تركضهتفت كارينا . السقف، هو النجوم واهلالل
لكنه، هنا أيضاً، مل ". هاكم كيف هن النساء: "أوديناتو فكر!" العزيزة تريد تنسم اهلواء العليل

   .يستطع االحتجاج

 كانوا. شهر، كانت الشجرة متأل قاعة االستقبال بأكملها بأوراقها املضغوطة واملتشابكة بعد
يف  .أوراق، وأوراق، وأوراق. دون أنفسهم وجهاً لوجه، كما يقال، مع غابةيفتحون الباب وجي

ال . سريره مثل هذه الظروف، مل يكن مدهشاً أن جيد أوديناتو ذات ليلة الشجرة، صراحةً، يف
. للرجل املثقَّف كان غضن قد دخل الباب احملطَّم وتقدم حنو السرير الزوجي. أكثر وال أقل

وكان أوديناتو يتذمر،  .هما مفصولني ائياً، حباجز من األوراق واألغصانووجد الزوجان نفسي
وكارينا . ألا تضرب ظهره وساقيه من ذلك، قائالً إن الشجرة تنمو، صراحةً، فوقه، وتضايقه،

فكانت تشعر بتنميل األوراق على طول  أما هي،. جتيبه بأنه متعصب حقيقةً، وجهله مطبق
   .وتقول إنه محام الطبيعة. خمتلفاً متاماً يؤثِّر فيها تأثرياً آخرجسمها، الشيء الذي 

 أحضرت. فصل اخلريف، سقطت األوراق، ومألت قاعة االستقبال بأكوامٍ حفرٍ تصدر حفيفاً ويف
. الفأس وتشوشت قراءات أوديناتو بضعة أيام بسبب ضربات. كارينا مشدباً قَلَّم الشجرة

املقصوص للمرة  ينا الشجرة لزوجها، فخورة مثل أمٍ تعرض ابنها بشعرهوأخرياً، قدمت كار
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عضالت، أكثر من  األوىل، وقد اقتصرت على أغصاا األكرب دون أوراقٍ أو فروع، قوية ذات
لكنه، يف . باإلعجاب ا تظاهر أوديناتو املذعن،. أي وقت مضى، جاهزة ملواجهة قسوة الشتاء

احلضارة اليت حتترم نفسها أن تبقيها أبعد  عة هي كارثة مجيلة، وأن علىنفسه، كان يعتقد أن الطبي
   .ما ميكن عنها

   ألربتو مورافيا *

 ألَّف كتابه األول وهو يف. 1990، وتويفّ فيها عام 1907ألربتوا مورافيا يف روما عام  ولد
روايته  ونشرت. ، الذي ضمن لـه الشهرة الفورية"الالمبالون: "الثانية والعشرين من عمره

، وأخرياً "إىل روما رحلة"، "السأم"، "االحتقار: "من أعماله. 1991بعد وفاته، عام " املرأة الفهد"
، وهو جمموعة نصوص 1956 يف إيطاليا عام" جدل األخطبوطات"ظهر كتابه ". نزهات إفريقية"

   . الوثنيةامليثولوجيا واألساطري متهورة، يبدو فيها مورافيا غري متوقَّع، ينهل من

   )حديدة حترك ا النار(سطام  (1)

   ).كل شجرة علوها متران إىل أربعة أمتار، تظل صغرية، وإن شاخت(جنبة  (2)

   ).خزف فاخر من صنع مدينة سيفر بفرنسا(سيفر  (3)

   ).رأي مكون من قبل ال رجوع فيه(رأي قَبلي  (4)

   ).رف باسم نبايت أملاينجنبة مشهورة بزهرها تع(فوشية  (5)

   ).جنبة للتزيني من فصيلة اخللنجيات(أزالية  (6)

   ).بناء كبري خمصص لتربية الطيور(املطْرية  (7)

   ).مسك يعيش يف املياه احللوة(الشبوط  (8)

 متكنها من زائدة ال مفصلية قابلة لالمنغاط واالنكماش، توجد عند بعض احليوانات،(اس  (9)
   ).القبض على فريستها
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